
UCHWAŁA NR XXXII/192/13
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie opłaty targowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, z późn. zm.), art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749,. z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. ( M.P. 
z 2012 r. poz. 587) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Somianka: 

1) określa wysokość stawek opłaty targowej; 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej; 

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Stawki dzienne opłaty targowej na terenie gminy wynoszą: 

1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszów, skrzyni / np. lodów /, stolików - 11 zł, 

2) przy sprzedaży z: 

a) samochodu osobowego - 13 zł, 

b) ciągnika rolniczego z przyczepą – 15 zł, 

c) samochodu ciężarowego do 3 ton ładowności – 18 zł, 

d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3 ton – 23 zł, 

e) wozu konnego – 12,00 zł; 

3) przy sprzedaży ze straganu – 2,30 zł za 1 m2 zajętej powierzchni; 

4) przy sprzedaży w innych formach – 1,50 zł za 1 m2 zajętej powierzchni. 

§ 3. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się 
stawkę wyższą. 

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł. 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance – na terenie miejscowości Somianka i Somianka–Parcele. 

2. Sołtysów sołectw – na terenie pozostałych miejscowości na terenie Gminy. 

§ 7. Wysokość wynagrodzenia za pobór opłaty targowej dla inkasentów, o których mowa w § 6, ustala się 
w wysokości 80 % pobranej opłaty i terminowo odprowadzonych kwot. 

§ 8. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją za okresy kwartalne, w terminie do 10 dnia miesiąca po 
zakończeniu kwartału za kwartał poprzedni na rachunek Urzędu Gminy w Somiance. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XL/207/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty 
targowej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski
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